Onderdeel IV B van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (1999-2000)

Akkoord
Arbeidsvoorwaarden sector Politie
(1999-2000)

Het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie voor de periode 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000
bestaat uit de volgende onderdelen:
I.
II.

Basistekst afspraken inzake arbeidsvoorwaarden.
Aanhangsel met toelichting op en nadere uitwerking van de afspraken betreffende flexibiliteit zoals
opgenomen in de basistekst.
III. Overzicht van onderwerpen waarover - onverlet andere onderwerpen - gedurende de looptijd van het Akkoord
Arbeidsvoorwaarden sector Politie 1999-2000 in ieder geval overleg zal worden gevoerd.
IV. Voorgenomen wijzigingen van de relevante rechtspositionele regelingen, voortvloeiende uit de basistekst en
aanhangsel; deze zullen nog slechts ter formele goedkeuring aan de CGOP worden voorgelegd.
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I. Basistekst: afspraken inzake arbeidsvoorwaarden
1. Contractperiode
De overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000.
2. Algemene salarismaatregelen
a. Per 1 februari 1999 wordt aan alle salarisschalen een extra periodiek toegevoegd. De schalen 7, 8 en 9
worden deels geherstructureerd. Voor delen van de schalen 7 en 8 geldt in aanvulling hierop de politieflexibiliteitstoelage (PFT), waarvan de hoogte is vermeld in de in de bijlage opgenomen salaristabellen per
1 februari 1999. Alle ambtenaren ontvangen binnen hun salarisschaal een periodieke verhoging en voorzover
van toepassing de PFT.
b. De PFT-toelage wordt gerekend tot de bezoldiging.
c. In november 1999 vindt herberekening plaats van het salaris met terugwerkende kracht tot en met
1 februari 1999, op basis van de in de Macro Economische Verkenning 2000 (MEV-2000) van het Centraal
Planbureau gepubliceerde consumentenprijsindex 1999, voorzover deze in de MEV-2000 gepubliceerde
consumentenprijsindex 1999 meer dan 1% bedraagt. Het meerdere boven 1% wordt toegevoegd aan de
salarisschalen.
d. In 1999 wordt een eenmalige eindejaarsuitkering van 0,5% toegekend naar rato van het in 1999 feitelijk
genoten jaarsalaris. De eenmalige uitkering wordt niet gerekend tot het inkomen in de zin van het
Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
e. Per 1 februari 2000 vindt een algemene salarisverhoging van 2% plaats. De PFT-toelage wordt bij de
algemene salarismaatregel per 1 februari 2000 niet verhoogd.
f. De afspraak van het Akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector politie 1995-1996 om het
budget voor de operationele toelage de komende tien jaren ieder jaar met zes miljoen gulden te verhogen
wordt voor het jaar 1999 niet uitgevoerd. Voor het jaar 2000 wordt deze afspraak wel uitgevoerd. Het nieuwe
uurbedrag per 1 januari 2000 zal in november 1999 worden vastgesteld.
g. De afspraak in het Akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector politie 1996-1997 om structureel
0,2% van de loonsom te reserveren voor het aanpassen van de functiewaardering van het administratief en
technisch personeel vervalt.
h. Bovenstaande salarismaatregelen werken door voor:
- werknemers ingeschaald in jeugdschalen;
- adspiranten;
- flo’ ers al dan niet met een gecombineerde flo-fpu-uitkering;
- degenen die in verband met ontslag bij de politie een uitkering ingevolge het Rijkswachtgeldbesluit
genieten;
- degenen die wegens arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk zijn ontslagen bij de politie.
De (extra-)periodieke verhoging per 1 februari 1999 resulteert daarbij in een verhoging van 2,5% van het
maandgeld, het salarisbedrag of de uitkering.
i. De salarismaatregelen worden door het ABP volgens de geldende systematiek meegewogen bij de
indexeringen van de uitkeringen en pensioenen voor alle ABP-gepensioneerden (zowel inactieven als postactieven).
3a.

Ouderenbeleid: vervanging FLO-regeling door de AFUP
Partijen komen overeen dat met ingang van 1 januari 2001 het verplicht leeftijdsontslag komt te vervallen en
zal worden vervangen door een nieuwe flexibele uittredingsregeling (hierna te noemen ‘AFUP’ - Aanvullende
flexibele uittredingsregeling politie) in aanvulling op de Regeling flexibel pensioen en uittreden die voor al het
overheidspersoneel van toepassing is (verder te noemen: ‘FPU’).
Met betrekking tot het definiëren van de op te bouwen AFUP-rechten wordt in beginsel aangesloten bij het
reglement voor de FPU. AFUP-jaren zijn FPU-jaren doorgebracht als politieambtenaar in actieve dienst. Op het
moment van AFUP-ontslag stopt de opbouw voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen conform het ABPpensioenreglement.
Een ontslag vanwege de AFUP valt samen met FPU-ontslag, waarmee de AFUP-uitkering en de FPU-uitkering
tegelijkertijd tot uitkering komen. De AFUP wordt gekenmerkt door kapitaaldekking, premiebetaling door
werkgever en werknemer en opbouw van onvervreemdbare rechten. Opgebouwde AFUP-rechten kunnen worden
betrokken bij het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (interne uitruil).
Vanaf 1 januari 2001 kan de politieambtenaar bepalen op welk moment hij vóór het bereiken van de 65-jarige
leeftijd met AFUP-ontslag wil maar nooit eerder dan vanaf 55-jarige leeftijd.
A.

Algemene bepalingen met betrekking tot de AFUP
1. Deelname aan de uittredingsregeling is voor alle politieambtenaren verplicht en wordt onderscheiden in
een algemeen deel en een specifiek deel.
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2. Indien het voor de werkgever om redenen van budgettaire inpasbaarheid wenselijk is, kan de werkgever
een financieringsarrangement met het ABP overeenkomen met als doel verschuiving in betaling tussen
verschillende jaren te bewerkstelligen. Voorwaarde hierbij is dat het overeengekomen aansprakenniveau
per individuele werknemer gegarandeerd blijft.
3. Bij het ontwerp van de aanvullende regeling zal een oplossing worden gevonden voor de bijzondere
positie van de functie van vlieger bij het Korps landelijke politiediensten, waarbij de leeftijd voor
functioneel leeftijdsontslag op 55 jaar ligt.
B.

Algemeen deel van de AFUP
1. Het algemeen deel voorziet in vijf extra opbouwjaren voor de FPU op te bouwen in 35 jaar.
Op het moment van ontslag wordt de FPU-uitkering herrekend naar het moment van dat ontslag volgens
de systematiek in de FPU-regeling.
Het algemeen deel voorziet tevens in de opbouw van een uitkering van 70% van het eindloon gedurende
de periode van 61 tot 62 jaar. De opbouwtijd van deze uitkering bedraagt 35 AFUP-jaren. De uitkering
wordt op het moment van uittreden evenredig verdeeld en actuarieel herrekend over de werkelijke
uitkeringsperiode.
Dit betekent bijvoorbeeld dat in een regulier geval dat iemand die 35 FPU-jaren en tevens 35 AFUP-jaren
heeft opgebouwd een jaarlijkse uitkering van 70% ontvangt gedurende de periode van 61 tot 65 jaar (som
van FPU en algemeen deel).
2. Door alle politieambtenaren wordt premie betaald, met dien verstande dat de onder D3 genoemde
doelgroep pseudo-premie betaalt. De pseudo-premie komt ten goede aan de werkgever.
3. De premieverdeling werkgever-werknemer ten behoeve van het algemene deel is structureel 50-50. Ter
gewenning aan de premielast voor werknemers is de premieverdeling in de periode 1 januari 2001 tot
1 januari 2005 als volgt:
werkgever
werknemer
1-1-2001
90
10
1-1-2002
80
20
1-1-2003
70
30
1-1-2004
60
40
1-1-2005 e.v.
50
50
4. De kapitaaldekking zal alleen gelden voor vanaf 1 januari 2001 op te bouwen aanspraken.

C.

Specifiek deel van de AFUP
1. Het specifiek deel van de AFUP betreft een aanvulling op het algemene deel van de AFUP en de FPUregeling (basisdeel en opbouwdeel)
2. Het specifieke deel van de regeling wordt, voor zover het betrekking heeft op de periode vanaf
1 januari 2001, gefinancierd op basis van kapitaaldekking. De premie voor het specifiek deel is voor
rekening van de werkgever.
3. Het specifiek deel geldt voor:
a. de in artikel 1, eerste lid, onder c en e van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp)
genoemde ambtenaren, bezoldigd volgens de salarisschalen 4 tot en met 11 van het Besluit
bezoldiging politie (Bbp) en
b. de in artikel 1, eerste lid, onder d van het Barp genoemde ambtenaren waarvan de functie door het
bevoegd gezag op grond van de Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische
functies (Stcrt. 82, 1994) is aangewezen als functie waaraan een leeftijdsgrens van 60 jaar is
verbonden, voor zover zij niet worden bezoldigd volgens schaal 12 of hoger van het Bbp.
4. Het specifieke deel van de AFUP kent twee onderdelen.
Het eerste onderdeel betreft een pensioenregeling die voorziet in de opbouw van een uitkering van
maximaal 50% van het eindloon gedurende de periode van 60 tot 61 jaar. De opbouwtijd van deze
uitkering bedraagt 25 AFUP-jaren, welke jaren door de politieambtenaar zijn doorgebracht in de
hoedanigheid als bedoeld onder punt 3. De uitkering wordt op het moment van uittreden evenredig
verdeeld en actuarieel herrekend over de werkelijke uitkeringsperiode. Nadat door de politieambtenaar 25
kalenderjaren in de hoedanigheid als bedoeld onder punt 3 zijn doorgebracht, stopt de opbouw voor het
specifieke deel.
Het tweede onderdeel betreft een tijdelijk overbruggingspensioen (TOP). Deze TOP kan worden
opgebouwd gedurende een periode van 40 jaar direct voorafgaande aan het moment van de AFUPuitkering.
De TOP voorziet in de opbouw van een uitkering van maximaal 14% van het eindloon gedurende de
periode van 60 tot 65 jaar (5 keer 14% is 70%). De opbouwtijd van deze uitkering bedraagt 25 AFUPjaren, welke jaren door de politieambtenaar zijn doorgebracht in de hoedanigheid als bedoeld onder punt
3. De uitkering wordt op het moment van uittreden evenredig verdeeld en actuarieel herrekend over de
werkelijke uitkeringsperiode. Nadat door de politieambtenaar 25 kalenderjaren in de hoedanigheid als
bedoeld onder punt 3 zijn doorgebracht, stopt de opbouw voor het specifieke deel.
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Dit betekent bijvoorbeeld dat in een regulier geval dat iemand, een voltijder, die 35 FPU-jaren en tevens
35 AFUP-jaren heeft opgebouwd waarvan 25 AFUP-jaren zoals genoemd onder punt 3, op basis van de
som van de FPU, het algemeen deel en het specifieke deel een jaarlijkse uitkering van 80% ontvangt
gedurende de periode van 60 tot 65 jaar.
D.

Algemene bepalingen met betrekking tot het overgangsrecht
1. Het overgangsrecht is alleen van toepassing op degenen die op de datum van ondertekening van dit
akkoord en op 31 december 2000 flo-gerechtigd zijn.
2. Het overgangsrecht betreft een aanvulling op de standaard FPU-uitkering (basisdeel en opbouwdeel). Ook
bij het overgangsrecht valt een ontslag vanwege de nieuwe AFUP samen met FPU-ontslag.
3. Degenen die op 1 januari 2001 50 jaar of ouder zijn, behouden hun aanspraken conform de bestaande floregeling (inclusief de voortgezette halve pensioenopbouw).
4. Jaren doorgebracht bij de politie vóór 1 januari 2001 tellen mee als garantiejaren, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt voor het algemeen deel en het specifiek deel.
5. De garantiejaren worden gefinancierd via omslag.
6. Garantiejaren voor zowel het algemeen deel als het specifiek deel worden niet meegenomen bij
voortijdig vertrek uit de politiedienst, dan wel bij het uittreden op 65-jarige leeftijd.
7. Voor zover de aanspraken op basis van omslag worden gefinancierd, leidt een herrekening naar een
kortere uitkeringsperiode dan voorzien in de ‘spilsituatie’ bij de AFUP niet tot een hogere uitkering dan
bij uittreden op de spilleeftijd.
8. De AFUP-uitkering wordt, voor zover dit het gegarandeerde deel betreft, geanticumuleerd conform de
FLO-regeling.
9. Ambtenaren die op 31 december 2000 flo-gerechtigd zijn en die bij eerste indiensttreding in een flofunctie 35 jaar of ouder waren, hebben in de periode van 60 tot 65 jaar aanspraak op een suppletie van de
AFUP-uitkering (FPU, algemeen deel en specifiek deel tezamen) tot 70%. De suppletie wordt
gefinancierd via omslag.
10.
Bij de uitwerking van het overgangsrecht zal een oplossing worden gevonden voor de bijzondere
positie van de vliegers bij het KLPD.
11.
Bij de uitwerking van de nieuwe regeling zal bij het toekennen van garantiejaren aandacht worden
besteed aan de bijzondere positie van herintreders. De jaren besteed aan de zorgactiviteiten worden in
principe meegeteld.

E.

Overgangsrecht met betrekking tot het algemeen deel van de AFUP
1. De jaren in dienst van de politie (inclusief de eerste opleiding) tellen als garantiejaren mee voor het
algemeen deel van de AFUP. Dit geldt alleen voor degenen die op de datum van ondertekening van het
akkoord flo-gerechtigd zijn.
2. De som van de garantiejaren en de vanaf 1 januari 2001 opgebouwde jaren bedraagt in beginsel
maximaal 35 jaren. Indien de som van het aantal vanaf 1 januari 2001 opgebouwde jaren en het aantal
garantiejaren meer bedraagt dan 35 jaren wordt het meerdere aantal jaren in mindering gebracht op het
aantal garantiejaren. De aanspraken voor het algemeen deel kunnen alleen meer bedragen dan 35 jaren
indien de vanaf 1 januari 2001 opgebouwde jaren meer dan 35 bedragen.
3. Degene die op 1 januari 2001 in actieve dienst is, maar niet de eerste opleiding volgt, en door het
ingeschaald zijn of worden in schaal 12 of hoger in een op de datum van ondertekening van het akkoord
flo-gerechtigde functie en vanaf 1 januari 2001 inclusief garantiejaren voor het specifiek deel van de
AFUP geen 25 zware jaren kan behalen voor de leeftijd van 60 jaar, geldt een afwijking van het
voorgaande punt. Het aantal garantiejaren voor het algemeen deel wordt in dit geval niet verminderd als
de som van het aantal vanaf 1 januari 2001 opgebouwde jaren voor het algemeen deel en het aantal
garantiejaren voor het algemeen deel meer bedraagt dan 35 jaren. De hoogte van de totale uitkering
(algemeen deel, specifiek deel en FPU-uitkering) kan echter niet meer bedragen dan 80% gedurende de
periode van 60 tot 65 jaar.

F. Overgangsrecht met betrekking tot het specifiek deel van de AFUP
1. De jaren in dienst bij de politie (exclusief de eerste opleiding) gelden als garantiejaren voor het specifiek
deel, tot een maximum van 25 jaren.
2. Voor de vaststelling van de 25 jaren worden eerst in beschouwing genomen de garantiejaren, welke
worden aangevuld met vanaf 1 januari 2001 op te bouwen jaren. De opbouw van jaren via kapitaaldekking
vanaf 1 januari 2001 stopt vanaf het moment waarop de som van garantiejaren en opbouwjaren meer dan
25 bedraagt.
3. De aanspraak die via de som van garantiejaren en opgebouwde jaren kan worden gerealiseerd garandeert
bij 25 dienstjaren een uitkering van 70% gedurende de periode van 60 tot 61 jaar alsmede een aanvulling
van 10%-punten op de behaalde uitkering in de periode van 60 tot 65 jaar.
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4. De jaren, die de ambtenaar die eertijds in dienst van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van de
bijstand bij de politie werkzaamheden heeft verricht en vervolgens aansluitend in de politie is
ingestroomd, tellen mee als garantiejaren voor het specifiek deel.
3b.

Ouderenbeleid: de tijdelijke ouderenmaatregel
A.

Algemene bepalingen:
1. Ingangsdatum van de tijdelijke ouderenmaatregel is 15 maart 1999
2. De tijdelijke ouderenmaatregel heeft betrekking op politieambtenaren die op 15 maart 1999 49 jaar of
ouder zijn en op 15 maart 1999 tevens FLO-gerechtigd zijn.
3. Met het onderstaand genoemde ‘fictieve FLO-ontslag’ vanaf 1 januari 2001 wordt bedoeld de nog door
overlegpartijen vorm te geven wijze waarop de aan de onder punt 2 omschreven doelgroep de garantie
inzake het materiële behoud van FLO-rechten wordt vormgegeven vanwege de vervanging van het FLO
door een nieuwe regeling.

B.

Bepalingen inzake het verlenen van non-activiteit
1. De FLO-gerechtigde ambtenaar die in aanmerking komt voor het gebruik van de tijdelijke
ouderenmaatregel kan uiterlijk een dag voor het bereiken van de 56-jarige leeftijd schriftelijk aan het
bevoegd gezag verzoeken van de regeling gebruik te kunnen maken. Het bevoegd gezag verleent de
ambtenaar de verzochte non-activiteit tenzij hier ernstige bezwaren voor de bedrijfsvoering uit
voortvloeien.
2. Indien het bevoegd gezag en de betrokken ambtenaar van mening verschillen over het gebruik van de
regeling wordt dit meningsverschil binnen vier weken voorgelegd aan een daartoe in te stellen paritair
samengestelde landelijke commissie waarop de normen van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing zijn. Deze commissie brengt binnen zes weken advies uit aan het bevoegd gezag en aan de
betrokken ambtenaar. Tot het moment dat deze commissie is ingesteld wordt een verschil van mening
over het gebruik van de regeling binnen dezelfde termijn voorgelegd aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, die voor de behandeling van de voorgelegde zaken ad hoc een paritair
samengestelde commissie bijeen roept.
3. De FLO-gerechtigde ambtenaar die in aanmerking komt voor het gebruik van de regeling en het bevoegd
gezag maken, in het jaar dat de betrokken ambtenaar 56 jaar is, afspraken over het gebruik van de
tijdelijke ouderenregeling. Het maken van deze afspraken betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de betrokken ambtenaar en het bevoegd gezag. Hierbij dienen aan de orde te komen:
- de wensen van zowel de betrokken ambtenaar als van het bevoegd gezag met betrekking tot het
gebruik van de regeling;
- indien van de regeling gebruik wordt gemaakt: tenminste een principe-afspraak inzake het gebruik van
de regeling en het gewenste tijdstip waarop de non-activiteit zal ingaan;
- desgewenst een afspraak over het tijdstip waarop definitief moet worden vastgelegd vanaf welke
datum de non-activiteit zal ingaan. Indien het bevoegd gezag en de betrokken ambtenaar van mening
verschillen over het gebruik van de regeling dient dit uiterlijk twee jaar voorafgaand aan de door een
van partijen beoogde ingangsdatum van verlening van de non-activiteit duidelijk te zijn.
4. De onder punt 3 gemelde termijnen gelden niet voor de betrokken ambtenaren die in aanmerking komen
voor het gebruik van de regeling maar, gezien de invoeringsdatum van de regeling, niet aan deze
termijnen kunnen voldoen. Deze ambtenaren melden -desgewenst- hun bevoegd gezag voor 1 juli 1999
schriftelijk of zij van deze regeling gebruik wensen te maken.
5. De betrokken ambtenaar kan tot de datum waarop de non-activiteit zou ingaan afzien van de aan hem
verleende non-activiteit als het dienstbelang zich daartegen niet verzet.
6. Indien de betrokken ambtenaar voorafgaand aan de afgesproken datum waarop de non-activiteit zou
ingaan arbeidsongeschikt wordt vanwege een dienstongeval, wordt de non-activiteit opgeschort tot de
datum waarop er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid, tenzij de arbeidsongeschiktheid duurt
tot de datum van het FLO-ontslag dan wel het ‘fictieve FLO-ontslag’ vanaf 1 januari 2001.
7. Indien de betrokken ambtenaar voorafgaand aan de afgesproken datum waarop de non-activiteit zou
ingaan ziek wordt, wordt de non-activiteit wel verleend, maar wordt de bezoldiging doorbetaald conform
artikel 39 BBP (100% doorbetaling van de bezoldiging bij de eerste 18 maanden ziekte).
8. De periode van non-activiteit wordt uitsluitend direct voorafgaand aan het FLO-ontslag; het ‘fictieve
FLO-ontslag’ vanaf 1 januari 2001 dan wel direct voorafgaand aan het ontslag vanwege “40-dienstjaren
FPU” (artikel 5, zevende lid, onderdeel 1, van het Reglement flexibel pensioen en uittreden) verleend.

C.

De omvang van de verleende non-activiteit
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1. Om de maximale omvang van de periode van non-activiteit te bepalen, wordt de volgende rekenkundige
staffel gehanteerd:
55
56
57
58
59

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

1
2
4
6
8

maand
maanden
maanden
maanden
maanden

2. Bij de invoering van de regeling wordt de rekenkundige staffel niet met terugwerkende kracht toegepast.
Tevens wordt de staffel rekenkundig zodanig toegepast dat de per leeftijdsjaar vast te stellen periode van
non-activiteit niet groter kan zijn dan de maanden en dagen die in dat levensjaar nog resteren.
3. De staffel om de periode van non-activiteit te bepalen vervangt niet het reguliere verlof dat in de
betreffende levensjaren geldt. Artikel 19, vierde lid, van het Barp is niet van toepassing.
4. De bepaling van de maximale omvang van non-activiteit betreft een rekenkundige staffel. Uitbetaling van
niet genoten non-activiteit die op grond van de staffel wel genoten had kunnen worden is daarom niet
mogelijk.
D.

Inkomensbepalingen
1. Tijdens de non-activiteit vindt een korting plaats op de berekeningsbasis. De korting bedraagt 20%.
Onder berekeningsbasis wordt verstaan: de bezoldiging, vermeerderd met het bedrag van de
vakantieuitkering berekend over een maand, waarop de betrokken ambtenaar op de dag voorafgaand aan
de non-activiteit aanspraak had. Indien de bezoldiging van de ambtenaar geheel of gedeeltelijk uit
variabele inkomsten bestond (de operationele toelage en/of piket) wordt van de variabele inkomsten het
gemiddelde van die inkomsten in de laatste twaalf kalendermaanden voor de non-activiteit tot de
bezoldiging gerekend.
2. De premies voor het ouderdomspensioen en overige ABP-premies worden geheven over de
berekeningsbasis, zodat de uitkering na het beëindigen van de non-activiteit gebaseerd wordt op de
berekeningsbasis (100%). De berekening van de GVP-premie vindt plaats over de berekeningsbasis
verminderd met de korting vanwege de non-activiteit.
3. De berekeningsbasis wordt in voorkomende gevallen gewijzigd overeenkomstig een salariswijziging in de
sector politie.
4. Artikel 39 BBP (100% doorbetaling van de bezoldiging bij de eerste 18 maanden ziekte) is niet van
toepassing als de betrokken ambtenaar ziek wordt nadat de non-activiteit is ingegaan tenzij de ziekte
binnen een maand na aanvang van de non-activiteit is ingegaan.
5. Anticumulatie-bepaling
Anticumulatie wordt toegepast conform de Anticumulatieregeling RPU Politie (Stcrt. 249, 1997). Dit
houdt in dat inkomsten die de ambtenaar tijdens de non-activiteit geniet of gaat genieten uit of in verband
met arbeid of bedrijf en aangevangen met ingang van of na de dag waarop non-activiteit is ingegaan, in
mindering worden gebracht op de berekeningsbasis tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat die
inkomsten, dan wel een gedeelte daarvan, geen verband houden met een verhoogde werkzaamheid.

E.

Beëindiging van de non-activiteit
De periode van non-activiteit eindigt met ingang van de datum van FLO-ontslag; de datum van het ‘fictieve
FLO-ontslag’ vanaf 1 januari 2001; de datum van (“40-dienstjaren”) FPU-ontslag en bij overlijden op de dag
van overlijden.

4. Flexibiliteit
Over de volgende onderwerpen zijn ter invulling van het begrip flexibiliteit afspraken gemaakt welke in het
aanhangsel bij de basistekst zijn opgenomen:
a. tijdelijke aanstelling
b. tijdelijke bevordering
c. detacheringstoelage
d. verplaatsingen
Voor deze onderwerpen geldt dat de nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt tot drie jaren na
inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving hieromtrent. Daarna zijn op basis van deze afspraken geen
nieuwe beslissingen meer mogelijk. Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van deze termijn van drie jaren
zullen partijen in overleg treden over de voortzetting, aanpassing dan wel afschaffing van (delen van) de
betreffende regelingen.
5. Grondslag voor fiscale regelingen
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In het Barp en het Bbp wordt een grondslag opgenomen om af te zien van bepaalde arbeidsvoorwaarden ten
behoeve van fiscale regelingen die door het bevoegd gezag, in overeenstemming met het regionaal
georganiseerd overleg, met ‘s-Rijksbelastingdienst worden aangegaan. Hierbij kan worden gedacht aan pc-privé
projecten en fietsplannen.
6. Overige onderwerpen
Partijen zullen –onverlet andere onderwerpen- gedurende de looptijd van het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector
politie 1999-2000 in ieder geval over onderwerpen genoemd in het onder III gevoegde overzicht overleg voeren.
De onderwerpen zullen vóór 15 september 1999 nader worden gepreciseerd.
Aldus door partijen opgemaakt en ondertekend te Den Haag, 12 maart 1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Namens de Algemene Centrale van Overheidspersoneel,
de Nederlandse Politiebond,

Namens de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend personeel,
de Algemene Christelijke Politiebond,

Namens het Ambtenarencentrum,
de Algemene Nederlandse Politievereniging,

Namens de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Overheid,
de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren,
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II. Aanhangsel met toelichting op en nadere uitwerking van de afspraken
betreffende flexibiliteit zoals opgenomen in de basistekst.
A.

Afspraken over de tijdelijke aanstelling met terugkeergarantie
1. De ambtenaar kan bij een ander korps tijdelijk worden aangesteld, onder de verplichting dat hij
aansluitend aan de afloop van die tijdelijke aanstelling terugkeert naar zijn korps van oorsprong. Daarbij
geldt de garantie dat hij minimaal terugkeert op het niveau waarop hij die organisatie destijds heeft
verlaten.
2. De terugkeerverplichting vervalt indien de ambtenaar te kennen geeft hiervan geen gebruik te willen
maken.
3. Tussen de drie partijen, bevoegd gezag van het korps van oorsprong, bevoegd gezag van het korps waar
de tijdelijke aanstelling plaats vindt en de ambtenaar, moeten voorafgaande aan het ontslag in het korps
van oorsprong, nadere schriftelijke afspraken worden gemaakt over de duur en de voorwaarden bij
(tussentijdse) terugkeer.
4. De mogelijkheid van tijdelijke aanstelling met terugkeergarantie geldt voor nader met de CGOP vast te
stellen bovenregionale voorzieningen, het LSOP en in geval van Kroonbenoemingen.

B.

Afspraken over de “tijdelijke bevordering”
1. Als gedurende de tijdelijke aanstelling voor de ambtenaar langer dan vier jaar een hogere salarisschaal
geldt, dan dient voor de ambtenaar bij terugkeer in het korps van oorsprong tenminste die hogere
salarisschaal te gelden.
2. In geval van terugkeer binnen vier jaar rust op het bevoegd gezag een inspanningsverplichting om de
betrokken ambtenaar voor een passende functie op het niveau van die tijdelijk hogere salarisschaal in
aanmerking te laten komen. Hierbij wordt aan de betrokken ambtenaar geen voorkeurspositie toegekend.
De periode waarvoor de inspanningsverplichting geldt is gelijk aan de periode van de tijdelijke
bevordering.
3. Bij terugkeer in het korps van oorsprong zal bij de inschaling rekening worden gehouden met de fictief
doorgelopen periodieken als zou de ambtenaar in het eigen korps zijn gebleven.
4. De Uitkeringsregeling 1966 wordt niet van toepassing verklaard bij ontslag na de tijdelijke aanstelling
aangezien er onmiddellijke aanstelling in vaste dienst in het korps van oorsprong plaats vindt.

C.

Afspraken over de invoering van de detacheringstoelage
1. Als de ambtenaar wordt gedetacheerd naar een functie buiten de eigen organisatie, waaraan een hogere
salarisschaal is verbonden, wordt voor de duur van maximaal 4 jaar een detacheringstoelage toegekend.
2. Bij beeindiging van de detachering rust op het bevoegd gezag een inspanningsverplichting om de
betrokken ambtenaar een passende functie op het niveau van de functie waarvoor de detachering gold in
aanmerking te laten komen. Hierbij wordt aan de betrokken ambtenaar geen voorkeurspositie toegekend
De periode waarvoor de inspanningsverplichting geldt is gelijk aan de periode van de toekenning van de
detacheringstoelage.
3. De hoogte van de detacheringstoelage van de betrokken ambtenaar wordt vastgesteld als ware hij
bevorderd.
4. Na afloop van de detachering wordt de detacheringstoelage niet afgebouwd.
5. Indien de ambtenaar langer dan vier jaar de hogere functie vervult, dient aan de ambtenaar de bij de
functie behorende hogere salarisschaal te worden toegekend. Vanaf dat moment komt de
detacheringstoelage te vervallen. Zodra deze langdurige detachering eindigt, behoudt de ambtenaar die
hogere salarisschaal.

D.

Afspraken over een nieuwe verplaatsingsbevoegdheid
1. Het huidige artikel 64 Barp wordt zodanig gewijzigd dat het ook mogelijk is een ambtenaar te
verplaatsen naar een interregionaal samenwerkingsverband waarbij het eigen bevoegd gezag het
medebeheer uitoefent (bijv. een gemeenschappelijk centrum voor integrale
beroepsvaardighedentraining).
2. Er wordt een nieuw artikel 65a Barp toegevoegd waarin een verplaatsingsbevoegdheid wordt opgenomen
in het kader van een door het bevoegd gezag vast te stellen personeels- en organisatiebeleid.
3. Dit personeels- en organisatiebeleid kan pas worden vastgesteld na instemming met de regionale
overleggremia. Nader zal worden bezien met welk gremium voor welk onderdeel van beleid overleg
dient te worden gevoerd.
4. Het nieuwe artikel 65a Barp moet, net als het te wijzigen artikel 64 Barp, de mogelijkheid bieden om
te verplaatsen binnen het eigen korps en naar interregionale samenwerkingsverbanden waarbij het eigen
bevoegd gezag het medebeheer uitoefent.
5. De verplaatsingsbevoegdheid geldt t.a.v. alle medewerkers.
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6. In het kader van het personeels- en organisatiebeleid kunnen met de regionale overleggremia afspraken
worden gemaakt over de invoeringstermijn voor zittende medewerkers. Nader zal worden bezien met
welk gremium voor welk onderdeel van beleid overleg dient te worden gevoerd.
7. De verplaatsing kan zowel naar een andere plaats van tewerkstelling als naar een andere functie.
8. Een uitbreiding van de reistijd mag niet bovenmatig zijn; een uitbreiding tot maximaal een half uur voor
een enkele reis wordt niet als bovenmatig beschouwd
9. Vergoeding voor eventuele extra reiskilometers bedraagt 33 cent per kilometer.
10.
De totale extra reistijd boven een half uur wordt vergoed in tijd.
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III. Overzicht van onderwerpen waarover -onverlet andere onderwerpengedurende de looptijd van het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector politie
1999-2000 in ieder geval overleg zal worden gevoerd.
1. Veiligheid
kogelwerende vesten
pepperspray
2. Arbeidsmarkt
maandgeld
tijdelijk dienstverband executieve functies
3. Arbo
stress
leeftijdsbewust personeelsbeleid
onderzoek belasting leidinggevenden
4. Scholing
5. Modernisering woon-werkvergoeding en reisregeling
6. Kaderregeling reorganisaties
7. Weeffouten Barp
8. Verlof op niet-christelijke feestdagen
9. Studie naar ziektekosten
10.

Deeltijd (werkgroep)
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IV. Voorgenomen wijzigingen van de relevante rechtspositionele regelingen,
voortvloeiende uit de basistekst en aanhangsel; deze zullen nog slechts ter
formele goedkeuring aan de CGOP worden voorgelegd.
A. Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie, het Besluit bezoldiging politie en het
Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector
Politie voor de periode 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000.
B. Ministeriële regeling met betrekking tot wijzigingen vanwege het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector
Politie voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000 (inclusief de salaristabellen per
1 februari 1999).
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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.

Besluit van
tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het
Besluit bezoldiging politie en het
Besluit geneeskundige verzorging
politie 1994 in verband met het Akkoord
Arbeidsvoorwaarden sector Politie
voor de periode 1 januari 1999 tot
en met 31 december 2000
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van ....., nr.
, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;
Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van ...., nr. ....);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van ...., nr.
, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I. Wijziging Besluit algemene rechtspositie politie
Het Besluit algemene rechtspositie politie wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, eerste lid, onderdeel t, onder 1(, komt als volgt te luiden:
1(. indien het betreft een ambtenaar die werkzaam is bij een regionaal politiekorps: de
desbetreffende regio, het door het bevoegd gezag aangewezen gedeelte van die regio
waarin de plaats van tewerkstelling van die ambtenaar is gelegen, dan wel een plaats van
tewerkstelling waarover dit bevoegd gezag het medebeheer uitoefent, indien deze plaats
van tewerkstelling is gelegen buiten de regio;.
B
In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan het slot van het zesde lid, onderdeel a, wordt het woord “of” vervangen door een
komma.
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2. Aan het slot van het zesde lid, onderdeel b, wordt de punt vervangen door: , of.
3. Aan het zesde lid wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
c. indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4a.
4. In het zevende lid wordt na de zinsnede “het zesde lid,” ingevoegd: onderdelen a en
b,.
C
In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan het slot van het eerste lid, onderdeel d, wordt het woord “of” vervangen door een
komma.
2. Aan het slot van het eerste lid, onderdeel e, wordt de punt vervangen door: , of.
3. Aan het eerste lid wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4a.
4. In het tweede lid wordt na de zinsnede “het eerste lid,” ingevoegd: onderdelen a tot en
met e,.
D
Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4a
1. De ambtenaar die in vaste dienst is aangesteld, kan in tijdelijke dienst voor bepaalde
tijd worden aangesteld bij een ander regionaal politiekorps, bij het Korps landelijke
politiediensten of bij het LSOP, onder de voorwaarde dat na afloop van de aanstelling in
tijdelijke dienst de ambtenaar hernieuwd wordt aangesteld in vaste dienst bij het
regionale politiekorps, bij het Korps landelijke politiediensten of bij het LSOP, waar hij
was aangesteld direct voorafgaand aan de aanstelling in tijdelijke dienst. De artikelen 7, 8
en 8a, tweede lid, zijn niet van toepassing op de in de eerste volzin genoemde
hernieuwde aanstelling in vaste dienst.
2. De aanstelling in tijdelijke dienst, bedoeld in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden ten
behoeve van het LSOP of een bovenregionaal samenwerkingsverband waarvoor in
overeenstemming met de Commissie Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken
regels zijn gegeven.
3. Het bevoegd gezag bij wie de ambtenaar in vaste dienst is aangesteld, het bevoegd
gezag bij wie de ambtenaar in tijdelijke dienst wordt aangesteld, en de ambtenaar maken,
voorafgaand aan de in het eerste lid bedoelde aanstelling in tijdelijke dienst, schriftelijke
afspraken over de aanstelling in tijdelijke dienst en de terugkeer in vaste dienst.
4. De in het derde lid bedoelde afspraken omvatten in ieder geval de duur van de
aanstelling in tijdelijke dienst, de voorwaarden waaronder de duur van de tijdelijke
aanstelling kan worden verkort of verlengd, en de voorwaarden waaronder de in het
eerste lid bedoelde hernieuwde aanstelling in vaste dienst plaatsvindt.
5. Onze Minister kan bij ministeriële regeling de maximumduur van de tijdelijke
aanstelling, bedoeld in het eerste lid, vaststellen, alsmede nadere richtlijnen voor de
toepassing van het vierde lid.
6. Bij een hernieuwde aanstelling in vaste dienst, bedoeld in het eerste lid, wordt er van
uitgegaan dat het dienstverband niet onderbroken is geweest.
7. Alleen indien de ambtenaar gedurende de aanstelling in tijdelijke dienst wordt
ontslagen op grond van artikel 77, eerste lid, onderdeel j, kan de hernieuwde aanstelling
in vaste dienst, bedoeld in het eerste lid, komen te vervallen.
E

13

Onderdeel IV B van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (1999-2000)

Artikel 13a, vijfde lid, komt te luiden:
5. Over de uren waarmee de arbeidstijd per week wordt verminderd, wordt 50%
ingehouden van het door de ambtenaar over die uren genoten salaris en 50% ingehouden
van de door de ambtenaar over die uren genoten politie-flexibiliteitstoelage, bedoeld in
artikel 16a van het Besluit bezoldiging politie.
F
Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende:
Artikel 20
Indien het belang van de dienst zich daartegen niet verzet, kan het bevoegd gezag op
aanvraag van de ambtenaar eenmaal per kalenderjaar zijn ingevolge artikel 17 geldende
aanspraak op vakantie verminderen, indien, in overeenstemming met het Regionaal
Georganiseerd Overleg, een fiscale regeling wordt aangegaan tussen het bevoegd gezag
en ‘s Rijks Belastingdienst. Het aantal uren vakantie waarmee de aanspraak kan worden
verminderd, bedraagt ten hoogste 21,6 uur indien hij een volledige betrekking heeft. Dit
aantal uren wordt verminderd met een in evenredigheid lager aantal uren indien hij een
deelbetrekking heeft.
G
Artikel 64 komt te luiden:
Artikel 64
Indien het belang van de dienst dit in bijzondere gevallen vordert, is de ambtenaar
verplicht zijn functie op een andere dan de hem aangewezen plaats van tewerkstelling of
binnen een ander dan het hem aangewezen werkgebied uit te oefenen of, al dan niet op
een andere dan de hem aangewezen plaats van tewerkstelling of binnen een ander dan
het hem aangewezen werkgebied, een andere functie dan die waarin hij is aangesteld,
mits dit redelijk is in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en
vooruitzichten.
H
Artikel 65 komt te luiden:
Artikel 65
Op aanvraag van de ambtenaar kan hem een andere functie worden opgedragen, al dan
niet op een andere dan de hem aangewezen plaats van tewerkstelling of binnen een ander
dan het hem aangewezen werkgebied, of kan hem op aanvraag worden opgedragen zijn
functie op een andere dan de aangewezen plaats van tewerkstelling dan wel een ander
dan het aangewezen werkgebied uit te oefenen.
I
Na artikel 65 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 65a
Indien het belang van de dienst dit vordert, is de ambtenaar in het kader van een door het
bevoegd gezag vastgesteld personeels- en organisatiebeleid, verplicht zijn functie al dan
niet op een andere dan de hem aangewezen plaats van tewerkstelling of binnen een ander
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dan het hem aangewezen werkgebied uit te oefenen, of al dan niet op een andere dan de
hem aangewezen plaats van tewerkstelling of binnen een ander dan het hem aangewezen
werkgebied, een andere functie dan die waarin hij is aangesteld, uit te oefenen.
J
In artikel 90 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het tweede tot en met achtste lid worden vernummerd tot derde tot en met negende
lid.
2. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Het eerste lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de
ambtenaar die blijkens zijn akte van aanstelling is benoemd voor bepaalde tijd
overeenkomstig artikel 3, zesde lid, onderdeel c, of artikel 4, eerste lid, onderdeel f.
3. In het vierde tot en met zevende lid wordt de zinsnede “tweede lid” telkens vervangen
door: derde lid,.
4. In het negende lid wordt de zinsnede “tweede tot en met het zevende lid” vervangen
door: derde tot en met achtste lid.
5. Na het negende lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
10. Onverminderd artikel 4a en artikel 87, kan aan de ambtenaar in tijdelijke dienst,
bedoeld in het tweede lid, ontslag worden verleend met ingang van de dag, gelegen
binnen de bepaalde tijd, mits de ambtenaar aansluitend hernieuwd in vaste dienst wordt
aangesteld bij het regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten of het
LSOP, waar hij was aangesteld direct voorafgaand aan de aanstelling in tijdelijke dienst.
Het derde tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing.
K
In artikel 98, eerste lid, wordt na “artikel 90” ingevoegd: , met uitzondering van het
tweede lid,.
Artikel II. Wijziging Besluit bezoldiging politie
Het Besluit bezoldiging politie wordt als volgt gewijzigd:
A
Na vernummering van de onderdelen s tot en met u van artikel 1, eerste lid, tot de
onderdelen t tot en met v, wordt een nieuw onderdeel s ingevoegd, luidend:
s.
politie-flexibiliteitstoelage per uur: 1/157e deel van de politie-flexibiliteitstoelage,
bedoeld in artikel 16a, bij een volledige betrekking.
B
In artikel 4, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Na “16,” wordt ingevoegd: 16a.
2.
Na “17,” wordt ingevoegd: 17b,.
C
Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
8. Voor de ambtenaar die in het kader van een detachering, bedoeld in artikel 62 van het
Besluit algemene rechtspositie politie, tijdelijk een andere functie uitoefent waaraan op

15

Onderdeel IV B van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (1999-2000)

grond van artikel 6, tweede lid, een hogere salarisschaal is verbonden, geldt deze hogere
salarisschaal, tenzij artikel 17b van toepassing is.
D
Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a
1. Indien voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 4a van het Besluit algemene rechtspositie
politie, gedurende langer dan vier jaren een hogere salarisschaal geldt dan de
salarisschaal die voor hem gold gedurende de voorafgaande aanstelling in vaste dienst,
dan geldt bij de hernieuwde aanstelling in vaste dienst, bedoeld in genoemd artikel 4a,
ten minste die hogere salarisschaal.
2. Indien voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 4a van het Besluit algemene rechtspositie
politie, gedurende vier jaren of korter een hogere salarisschaal geldt dan de salarisschaal
die voor hem gold gedurende de voorgaande aanstelling in vaste dienst, dan geldt bij de
hernieuwde aanstelling in vaste dienst, bedoeld in genoemd artikel 4a, ten minste de
salarisschaal welke voorafgaand aan de aanstelling in tijdelijke dienst voor hem gold,
met dien verstande dat bij de indeling in de schaal wordt uitgegaan van ten minste die
salarisregel die voor de ambtenaar zou hebben gegolden indien geen aanstelling in
tijdelijke dienst als bedoeld in genoemd artikel 4a, zou hebben plaatsgevonden.
E
In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
2.

Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.
Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, luidende:
2. Indien de in het eerste lid omschreven vaststelling van de salarisverhoging zou
betekenen dat de som van het salaris van de ambtenaar en het bedrag van de politieflexibiliteitstoelage, bedoeld in artikel 16a, dat dan voor de ambtenaar komt te gelden,
minder zou bedragen dan de som van het salaris en de politie-flexibiliteitstoelage bij
een periodieke verhoging in de oude schaal, wordt het salaris vastgesteld op het naast
hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal

F
Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 16a ingevoegd, luidende:
Artikel 16a
1. Aan de ambtenaar ingedeeld in schaal 7, salarisnummer 8 of hoger, of in schaal 8,
salarisnummer 9 of hoger, wordt maandelijks een politie-flexibiliteitstoelage
toegekend.
2. De politie-flexibiliteitstoelage bedraagt per maand het bij het salarisnummer
behorende bedrag, dat is opgenomen in bijlage I van dit besluit.
3. De politie-flexibiliteitstoelage wordt ten aanzien van de ambtenaar die in een
deeltijdbetrekking is aangesteld, naar evenredigheid vastgesteld.
G
In artikel 17, vierde lid, wordt na “15,” ingevoegd: 16a,.
H
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Na artikel 17a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 17b
1. Aan de ambtenaar die ingevolge artikel 62 van het Besluit algemene rechtspositie
politie is gedetacheerd een functie uitoefent waaraan op grond van artikel 6, tweede lid,
een hogere salarisschaal is verbonden dan de voor de ambtenaar voordien geldende
salarisschaal, wordt gedurende maximaal vier jaren een toelage toegekend. De toelage
bedraagt het verschil tussen het salaris dat de gedetacheerde ambtenaar geniet en het
salaris dat hij zou genieten, indien de in de eerste volzin bedoelde hogere salarisschaal
zou hebben gegolden.
2. De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend met ingang van de dag waarop
de detachering is begonnen.
I
Het opschrift van Hoofdstuk 7 komt te luiden: Hoofdstuk 7 Uitkeringen.
J
Voor artikel 26 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 25a
1.
Aan de ambtenaar kan een eindejaarsuitkering of een eenmalige uitkering
worden toegekend.
2.
Ten aanzien van de eindejaarsuitkering of eenmalige uitkering, bedoeld in het
eerste lid, stelt Onze Minister nadere regels vast met betrekking tot de hoogte van de
uitkering en het tijdstip van uitbetaling, en bepaalt Onze Minister of de uitkering
behoort tot de bezoldiging en het ambtelijk inkomen in de zin van het
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
K
Na artikel 30 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 30a
1. Aan de ambtenaar die op grond van artikel 65a van het Besluit algemene rechtspositie
politie een andere plaats van tewerkstelling is aangewezen of een ander dan het hem
aangewezen werkgebied, wordt extra reistijd boven een half uur per dienst in tijd
vergoed.
2. Indien twee jaren of langer na het aanwijzen van een plaats van tewerkstelling of
werkgebied, bedoeld in het eerste lid, aan de ambtenaar opnieuw een andere plaats van
tewerkstelling wordt aangewezen of een ander dan het hem aangewezen werkgebied,
dient de extra reistijd boven een half uur per dienst te worden vastgesteld op basis van de
reistijd die gold naar de eerstgenoemde plaats van tewerkstelling.
L
Na artikel 31 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 31a
Indien het belang van de dienst zich daartegen niet verzet, kan op verzoek van de
ambtenaar geheel of gedeeltelijk worden afgezien van artikel 16, eerste lid, artikel 25a

17

Onderdeel IV B van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (1999-2000)

mits op grond van artikel 25a, tweede lid, door Onze Minister is vastgesteld dat de
uitkering niet behoort tot de bezoldiging of tot het ambtelijk inkomen in de zin van het
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, en de artikelen 26, 27, 27a, 29
en 30 indien, in overeenstemming met het Regionaal Georganiseerd Overleg, een fiscale
regeling wordt aangegaan tussen het bevoegd gezag en ‘s Rijks Belastingdienst.
M
In artikel 50a wordt “salarisbedragen” vervangen door: bedragen.
Artikel III. Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994
Het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 2, eerste lid, wordt, na wijziging van de punt achter onderdeel e in een
puntkomma, nieuwe onderdelen f en g toegevoegd, luidende:
f. degene die een WAO-uitkering ontvangt en ter benutting van zijn restverdiencapaciteit
zijn dienstbetrekking, bedoeld onder a, gedeeltelijk voorzet of herplaatst is in een
dienstbetrekking, bedoeld onder a;
g. degene die gedeeltelijk een betrekking als actief dienende vervult en voor het
resterende deel een uitkering in de zin van het pensioenreglement, een WAOuitkering of een suppletie-uitkering ontvangt.
B
In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
In het derde lid, tweede volzin, wordt “artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van
toepassing is” vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel c of g, van toepassing
is.
2.
In het vierde lid wordt in onderdeel b “onderdeel c” vervangen door: onderdelen
c, f en g.
3.
In onderdeel e wordt “onder f en g” vervangen door: onderdeel e.
Artikel IV. Extra periodieke verhoging
Het salaris van de ambtenaar, die is ingedeeld in één van de salarisschalen van bijlage
I van het Besluit bezoldiging politie en op 1 februari 1999 is aangesteld in één van
deze salarisschalen, wordt per 1 februari 1999 verhoogd tot het naast hogere bedrag
in de schaal.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaar, bedoeld in artikel 8, eerste lid,
onderdeel b, van het Besluit bezoldiging politie.
1.

Artikel V. Inwerkingtreding
1.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdelen E
en F, artikel II, onderdelen A en B (wat betreft het eerste lid), E tot en met G, I en J,
L en M, artikel III en artikel IV terugwerken tot en met 1 februari 1999.
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Met ingang van de eerste dag van het vierde jaar na inwerkingtreding van de artikelen
en onderdelen, niet genoemd in het eerste lid, vervallen die artikelen en onderdelen.
3. Met ingang van het tijdstip, bedoeld in het tweede lid, komen de door de in dat lid
bedoelde artikelen en onderdelen gewijzigde artikelen van het Besluit algemene
rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie te luiden zoals zij luidden op de
dag voorafgaand aan de in het tweede lid bedoelde inwerkingtreding, onverminderd
de wijzigingen die in die artikelen zijn aangebracht in de periode tussen die
inwerkingtreding en het vervallen, bedoeld in het tweede lid.
4. Een tijdens de periode, bedoeld in het derde lid, gegeven toepassing aan een of meer
van de artikelen en onderdelen, niet genoemd in het eerste lid, behoudt haar
geldigheid na het vervallen, bedoeld in het tweede lid.
2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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Toelichting
Algemeen
Op 11 maart 1999 is het akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie voor de periode
van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000 (verder te noemen: akkoord) gesloten.
In dit akkoord is een aantal maatregelen overeengekomen dat leidt tot een aantal
rechtspositionele wijzigingen van het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP), het
Besluit bezoldiging politie (BBP) en het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994
(BGVP). Het onderhavige besluit strekt er onder meer toe de afgesproken wijzigingen in
genoemde besluiten door te voeren.
Naast een extra periodieke verhoging, een eindejaarsuitkering, de invoering van een
politie-flexibiliteitstoelage en een grondslag voor fiscale regelingen heeft het merendeel
van de wijzigingen betrekking op het vergroten van de mogelijkheden tot flexibele en
efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast biedt het de ambtenaar meer mogelijkheden om
tijdelijk een functie in een ander korps of organisatie te vervullen waarbij de garantie is
dat men terug kan keren naar het korps van oorsprong.
De belangrijkste maatregelen die daarover zijn afgesproken, zijn:
a ) de mogelijkheid om een ambtenaar ten behoeve van een bovenregionaal
samenwerkingsverband tijdelijk aan te stellen met een terugkeergarantie, inclusief de
mogelijkheid van een “tijdelijke bevordering”;
b) de mogelijkheid van een detacheringtoelage in het geval de detachering plaatsvindt
naar een functie waaraan een hogere bezoldiging is gekoppeld;
c ) de mogelijkheid om een ambtenaar in het kader van een regionaal vast te stellen
personeels- en organisatiebeleid verplicht te verplaatsen.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I. Wijziging Besluit algemene rechtspositie politie
Onderdeel A (artikel 1)
Deze wijziging behelst een verruiming van de definitie van “werkgebied”. Onder
“werkgebied” kan thans tevens worden verstaan een plaats van tewerkstelling buiten de
geografische grenzen van een regio, waarover het bevoegd gezag het medebeheer
uitoefent. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om een samenwerkingsverband aan
te gaan met een of meer andere regio’s om bepaalde voorzieningen gezamenlijk te
beheren. Voorbeelden hiervan zijn een gemeenschappelijke meldkamer of centra voor
integrale beroepsvaardighedentraining.
Bij een dergelijk samenwerkingsverband kan om organisatorische redenen worden
besloten het beheer niet onder te brengen bij één korps, maar het beheer te laten bij het
eigen bevoegd gezag. Dit geldt ook in rechtspositionele zin. De feitelijke locatie kan bij
een dergelijk samenwerkingsverband liggen buiten de geografische grenzen van de
regio. Van belang is dat het bevoegd gezag het medebeheer uitoefent.
Onderdelen B en C (artikelen 3 en 4)
Zoals reeds opgemerkt in het algemeen deel van deze toelichting, worden
bovenregionale samenwerkingsverbanden steeds belangrijker voor het uitvoeren van
politietaken. Het gaat dan veelal om vraagstukken die direct het operationele politiewerk
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raken, zoals de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De aanpak hiervan vindt
meer en meer plaats in de vorm van bovenregionale en landelijke teams waarvoor
politiefunctionarissen veelal slechts tijdelijk worden ingezet.
Bij een bovenregionaal samenwerkingsverband is veelal een groot aantal
politiefunctionarissen werkzaam binnen één organisatorische eenheid. Ten einde de
werkbaarheid van het samenwerkingsverband op het terrein van zowel het
personeelsbeheer als op het gebied van de financiering te vergemakkelijken, kan het
gewenst zijn om de bevoegdheden die ingevolge het BARP toekomen aan het bevoegd
gezag, in handen te leggen van één korpsbeheerder. Dat betekent dat het wenselijk is dat
politiefunctionarissen in tijdelijke dienst treden bij het korps dat het bovenregionale
samenwerkingsverband beheert.
Om deze tijdelijke aanstelling mogelijk maken, wordt in de artikelen 3 en 4 van het
BARP een nieuwe grond voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd opgenomen.
Voor deze grond kan alleen worden gekozen indien voorafgaande aan de tijdelijke
aanstelling voor bepaalde tijd, duidelijk is dat na afloop ervan de ambtenaar weer in vaste
dienst treedt van het korps of de organisatie waar hij direct voorafgaande aan de tijdelijke
aanstelling werkzaam was.
Deze tijdelijke aanstelling met terugkeergarantie is opgenomen in het nieuwe artikel 4a
van het BARP; verwezen kan worden naar de toelichting bij dat artikel (onderdeel D).
Onderdeel D (artikel 4a)
De toepassing van dit nieuwe artikel beperkt zich tot de tijdelijke aanstelling bij het
LSOP of bovenregionale samenwerkingsverbanden, ten behoeve waarvan in
overeenstemming met de Commissie Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken
regels en voorschriften zijn vastgesteld.
De ambtenaar kan ervoor kiezen dat van de hernieuwde vaste aanstelling wordt
afgeweken. Hiervan kan sprake zijn als hij verzoekt om onslag om vervolgens elders te
gaan werken dan in het korps waarin hij direct voorafgaande aan de tijdelijke aanstelling
in vaste dienst werkzaam is geweest. Daarnaast kan de hernieuwde aanstelling in vaste
dienst komen te vervallen, indien de ambtenaar tijdens de aanstelling in tijdelijke dienst
als disciplinaire maatregel wordt ontslagen (zevende lid).
Omdat sprake is van een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd, waarbij tevens sprake is
van een terugkeergarantie naar het korps van herkomst, is in het derde lid expliciet
bepaald dat het noodzakelijk is dat voorafgaande aan de aanstelling, schriftelijk nadere
afspraken worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. Zonder voorafgaande
afspraken kan geen sprake zijn van deze tijdelijke aanstelling. De afspraken dienen in
ieder geval de duur van de tijdelijke aanstelling te omvatten, de voorwaarden waaronder
de terugkeer in vaste dienst bij het korps van herkomst weer zal plaatsvinden - zoals de
passendheid van de functie bij terugkeer - en de voorwaarden waaronder de duur van de
tijdelijke aanstelling kan worden verkort (zie het vierde lid). Als het bevoegd gezag van
het korps waar de ambtenaar tijdelijk is aangesteld deze tijdelijke aanstelling vroegtijdig
wil beëindigen, kan dat alleen als over deze mogelijkheid voorafgaande aan de tijdelijke
aanstelling tussen alle betrokken partijen afspraken zijn gemaakt. Uitgangspunt is dat de
ambtenaar bij tussentijds ontslag terugkeert naar het korps waar hij direct voorafgaande
aan de aanstelling in tijdelijke dienst werkzaam is geweest, tenzij sprake is van een
strafontslag als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onderdeel j, van het BARP.
Een verlenging van de duur van de tijdelijke aanstelling is ook mogelijk. Het is van
belang dat voorafgaand aan de aanstelling in tijdelijke dienst eveneens afspraken worden
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gemaakt over de condities waaronder deze verlenging kan plaatsvinden, bijvoorbeeld het
vroegtijdig bekendmaken en de vereiste instemming van alle betrokken partijen.
Voor de hernieuwde aanstelling in vaste dienst bij het vorige korps, behoeven voor de
betrokken ambtenaar niet opnieuw de aanstellings- en bekwaamheidseisen (keuringen en
dergelijke) te worden doorlopen. De artikelen 7, 8 en 8a van het BARP zijn derhalve niet
op deze terugkeer van toepassing.
Bij een hernieuwde aanstelling in vaste dienst wordt er, aldus het zesde lid, van
uitgegaan dat het dienstverband dat betrokkene heeft gehad direct voorafgaande aan de
tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd, niet onderbroken is geweest.
Ten slotte kan het van belang zijn dat betrokken partijen afspraken maken met een
rechtspositioneel karakter, uiteraard voor zover die passen binnen het geldende
rechtspositionele regiem. Daarbij moet tevens worden gedacht aan de gevolgen van een
tijdelijke aanstelling voor korpsspecifieke arbeidsvoorwaarden, zoals deelname aan een
pc-privé project of een spaarregeling.
Ook is het zinvol om procedureafspraken in geval van arbeidsongeschiktheid te maken.
Dit laat onverlet de wettelijke taken van de werkgever in geval van ziekte en
arbeidsongeschiktheid. In concreto zal bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ten tijde
van de tijdelijke aanstelling de eventuele herplaatsing plaatsvinden bij het korps
waarvoor de garantie op een hernieuwde aanstelling is gegeven. Indien sprake is van een
dienstongeval gedurende de tijdelijke aanstelling dient het bevoegd gezag waar de
ambtenaar tijdelijk is aangesteld, zorg te dragen voor de eventuele aanvulling op de
bezoldiging, ook nog eventueel in het geval van herplaatsing bij het korps van de
hernieuwde aanstelling.
Indien volledige arbeidsongeschiktheid na het verstrijken van de in artikel 94, derde lid,
van het BARP genoemde periode leidt tot ontslag bij het korps waar de ambtenaar in
tijdelijke dienst was aangesteld, vervalt bij het korps waar de hernieuwd aanstelling zou
moeten plaatsvinden, de terugkeergarantie.
Onderdeel E (artikel 13a)
Met betrekking tot de politie-flexibiliteitstoelage is overeengekomen dat deze toelage in
geval van kortingen op het salaris overeenkomstig wordt gekort. Met deze wijziging
wordt een korting van deze toelage in verband met het terugbrengen van de arbeidstijd
op grond van de Regeling partieel uittreden (RPU) mogelijk gemaakt.
Onderdeel F (artikel 20)
Met het nieuwe artikel 20 wordt het mogelijk om op korpsniveau afspraken te maken
over het afzien van maximaal 21,6 uur verlof per kalenderjaar ten behoeve van bij
voorbeeld pc privé projecten of fietsplannen, waarbij van een fiscale regeling gebruik
kan worden gemaakt. Het afzien van het verlof is alleen mogelijk op verzoek van de
ambtenaar.
Op grond van deze nieuwe bepaling kan van deze regeling pas gebruik worden gemaakt
als hierover met het Regionaal Georganiseerd Overleg (RGO) overeenstemming is
bereikt. Het is niet mogelijk om af te zien van de aanspraak op verlof om andere redenen
dan specifieke regelingen waarover afspraken met de fiscus worden gemaakt.
In de regeling die met het RGO wordt afgesproken, dienen ook afspraken te worden
gemaakt over een datum waarvoor het verzoek moet worden ingediend en de waarde
van een verlofuur.
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Onderdeel G (artikel 64)
Door de verruiming van de definitie van “werkgebied” kan de ambtenaar ook worden
verplaatst naar een functie of plaats van tewerkstelling die weliswaar valt onder het
gezagsbereik van het eigen bevoegd gezag, maar waarbij de feitelijke plaats van
tewerkstelling ligt buiten de geografische grenzen van de regio. De bepaling dat de
ambtenaar bij een verplaatsing op grond van dit artikel geen financieel nadeel mag
ondervinden, blijft gehandhaafd.
Onderdeel H (artikel 65)
In het gewijzigde artikel 65 is opgenomen dat de ambtenaar op zijn verzoek een andere
functie kan worden opgedragen of een andere plaats van tewerkstelling kan worden
aangewezen, met behoud van ten minste dezelfde salarisschaal. Ook voor dit artikel
geldt dat de ambtenaar kan worden verplaatst naar een functie of plaats van
tewerkstelling die weliswaar valt onder het gezagsbereik van het eigen bevoegd gezag,
maar waarbij de feitelijke plaats van tewerkstelling ligt buiten de geografische grenzen
van de regio.
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Onderdeel I (artikel 65a)
In dit nieuwe artikel is de mogelijkheid opgenomen om in het kader van een door het
bevoegd gezag vastgesteld personeels- en organisatiebeleid de ambtenaar een andere
functie op te dragen of een andere plaats van tewerkstelling aan te wijzen. Een
combinatie van beide is ook mogelijk. Van dit afgesproken personeels- en
organisatiebeleid kan deel uit maken een functieroulatiebeleid (waaronder begrepen de
minimum of maximum termijn gedurende welke een functie kan worden uitgevoerd) of
beleid ten aanzien van capaciteitsbeheersing. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor
de status van de ambtenaar (executief of AT)
De kaders van het personeels-en organisatiebeleid dienen overeenkomstig artikel 13 van
het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (BOM) te worden vastgesteld in
overeenstemming met het RGO. De nadere uitwerking hiervan vindt plaats in overleg
met de ondernemingsraad.
Indien eventueel gekozen wordt voor een overgangsregime voor zittend personeel, ligt
het in de rede dat hierover in het RGO nadere afspraken worden gemaakt. Indien ten
behoeve van reeds bestaand personeels- en organisatie-beleid toepassing wordt gegeven
aan artikel 65a, dient dit beleid ten aanzien van deze nieuwe verplaatsingsmogelijheid
eerst nog te worden vastgesteld.
Voor extra reistijd en reiskosten worden voorzieningen getroffen. In dit verband is een
nieuw artikel 30a in het BBP opgenomen (artikel II, onderdeel K). Tevens zal in de
Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie een nieuw artikel 12b worden
opgenomen, waarmee de hoogte van de vergoeding zal worden vastgesteld.
De afstand waarover de verplaatsing plaatsvindt, mag niet bovenmatig zijn. Alles
omvattende criteria zijn daarover op voorhand niet te geven. Wat als bovenmatig moet
worden beschouwd, hangt af van de concrete situatie. Afgesproken is dat een uitbreiding
van de reistijd met een half uur enkele reis niet als bovenmatig wordt beschouwd.
Evenals voor een verplaatsing op grond van artikel 64, geldt voor een verplaatsing op
basis van dit artikel dat de ambtenaar kan worden verplaatst naar een functie of plaats
van tewerkstelling die weliswaar valt onder het gezagsbereik van het eigen bevoegd
gezag, maar waarbij de feitelijke plaats van tewerkstelling ligt buiten de geografische
grenzen van de regio.
Onderdeel J (artikel 90)
In het nieuwe tweede lid van artikel 90 wordt bepaald dat de tijdelijke aanstelling,
bedoeld in artikel 4a van het BARP, van rechtswege eindigt als de vooraf vastgestelde
duur van de tijdelijke aanstelling afloopt. Daarna wordt de ambtenaar weer in vaste
dienst aangesteld door het korps waar hij direct voorafgaande aan de tijdelijke aanstelling
werkzaam is geweest. Gezien deze terugkeergarantie kan geen sprake zijn van het van
rechtswege omzetten van de tijdelijke aanstelling in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
In het toegevoegde tiende lid is bepaald dat de ambtenaar met een tijdelijke aanstelling en
terugkeergarantie tussentijds kan worden ontslagen. Gezien de terugkeergarantie keert
betrokkene dan terug naar het korps waar hij direct voorafgaande aan de tijdelijke
aanstelling in vaste dienst werkzaam was, tenzij sprake is van een strafontslag. Over de
mogelijkheid van het eventueel vroegtijdig beëindigen van de tijdelijke aanstelling met
terugkeergarantie, dienen voorafgaande aan deze aanstelling door alle betrokken partijen
afspraken te worden gemaakt.
Onderdeel K (artikel 98)
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Bij een tijdelijke aanstelling met een terugkeergarantie naar het korps waar de ambtenaar
direct voorafgaande aan de tijdelijke aanstelling werkzaam was, wordt beoogd dat geen
situatie van werkloosheid onstaat. De Uitkeringsregeling 1966 houdt echter geen
rekening met een dergelijke situatie en kent in beginsel een uitkering toe. Omdat door de
terugkeergarantie nimmer is beoogd dat een situatie van werkloosheid onstaat, dient de
Uitkeringsregeling 1966 buiten toepassing te worden verklaard. Om dit gestalte te geven
is artikel 98 aangepast. Hetzelfde geldt voor artikel 90 BARP (beëindiging van
rechtswege).
Artikel II. Wijziging Besluit bezoldiging politie
Onderdeel A (artikel 1)
Deze toevoeging geeft de mogelijkheid om de politie-flexibiliteitstoelage per uur toe te
kennen.
Onderdeel B (artikel 4)
Indien de detacheringtoelage en de politie-flexibiliteitstoelage moeten worden berekend
over een gedeelte van een kalendermaand, dient het bedrag per dag te worden vastgesteld
door het maandbedrag te delen door het aantal dagen van de desbetreffende
kalendermaand. Dit is conform de hoofdregel.
Onderdeel C (artikel 6)
Het introduceren van de detacheringtoelage betekent dat aan artikel 6 een nieuw achtste
lid is toegevoegd. Hierin wordt bepaald dat in geval van detachering naar een functie
waaraan op grond van artikel 6, tweede lid, van het BBP een hogere salarisschaal is
verbonden, deze hogere salarisschaal ook daadwerkelijk geldt, tenzij op grond van artikel
17b een detacheringtoelage wordt toegekend. Dit geldt voor alle detacheringen in het
kader van artikel 62 van het BARP.
Onderdeel D (artikel 6a)
Voor de ambtenaar die op grond van artikel 4a van het BARP een tijdelijke aanstelling
met terugkeergarantie heeft, geldt gedurende de periode waarin hij tijdelijk is aangesteld
artikel 6 van het BBP. In artikel 6a van het BBP is de mogelijkheid opgenomen om een
hogere salarisschaal te behouden.
Is sprake van een duur langer dan vier jaren, dan geniet de ambtenaar bij terugkeer naar
het politiekorps of -organisatie waar hij direct voorafgaande aan de tijdelijke aanstelling
werkzaam was, ten minste deze hogere salarisschaal (eerste lid). Bij de inschaling moet
dan rekening worden gehouden met de hoogte van de inschaling in de hogere schaal.
Voor alle duidelijkheid, voor het vaststellen van bovengenoemde termijn van langer dan
vier jaar dient te worden gekeken naar de periode waarin daadwerkelijk een hogere
salarisschaal is genoten. Indien de ambtenaar langer dan vier jaar meer hogere schalen
heeft genoten, dan geldt bij terugkeer de laatst genoten hogere salarisschaal.
Indien de hogere salarisschaal feitelijk niet langer is genoten dan vier jaren, geldt als
uitgangspunt dat de hogere salarisschaal niet wordt behouden. Wel wordt bij terugkeer
in het korps van oorsprong bij de inschaling rekening gehouden met de fictief
doorgelopen periodieken, als zou de ambtenaar in dat korps in dienst zijn gebleven
(tweede lid). Dat betekent bijvoorbeeld dat een ambtenaar in schaal 8.3 na ommekomst
van een detachering van drie jaar ten minste terugkeert in schaal 8.6.
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Daarnaast geldt ten aanzien van deze ambtenaar een inspanningverplichting voor de
werkgever om een passende functie aan te bieden op het functieniveau welke voor
betrokkene gold tijdens de tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd, zoals bedoeld in
artikel 4a van het BARP. De duur van de inspanningsverplichting is gelijk aan de
periode gedurende welke tijdelijk een hogere salarisschaal is toegekend en bedraagt
derhalve maximaal vier jaren.
De inspanningsverplichting kan ertoe leiden dat bepaalde korpsspecifieke procedurele
vereisten worden doorkruist (zoals het bij een interne sollicitatie voorrang geven aan
medewerkers met een gelijkwaardig functieniveau), zonder dat overigens sprake is van
een inhoudelijke voorkeurspositie ten opzichte van andere kandidaten. Uitgangspunt
blijft derhalve steeds de meest geschikte kandidaat. Bij de passendheid van de functie
wordt gekeken naar het niveau, aard en inhoud van de functie, en de persoonlijke
omstandigheden en vooruitzichten van de ambtenaar.
Als de ambtenaar na afloop van de tijdelijke aanstelling, binnen de periode die gelijk is
aan de duur van de tijdelijke aanstelling, wordt geplaatst op een functie met een niveau
dat overeenkomt met het niveau van de functie tijdens de tijdelijke aanstelling, dient bij
de inschaling van de ambtenaar rekening te worden gehouden met de hoogte van de
gedurende de tijdelijke aanstelling genoten hogere salarisschaal. Het is niet de bedoeling
dat een werkgever op grond van deze financiële reden betrokkene een passende functie
onthoudt.
Indien de functie van betrokken ambtenaar met een tijdelijke aanstelling als bedoeld in
artikel 4a van het BARP opnieuw wordt gewaardeerd, dient bij het vaststellen van de
duur van vier jaren rekening te worden gehouden met een eventueel hogere salarisschaal.
Dat geldt ook indien de hogere salarisschaal met terugwerkende kracht plaatsvindt.
Artikel 6, tweede lid, van het BBP is immers onverkort van toepassing. Van deze
rechten kan door de ambtenaar geen afstand worden gedaan. Indien een herwaardering
van de functie voorzienbaar is, dan is het van belang dat alle betrokken partijen hiervan
zo spoedig mogelijk en bij voorkeur voorafgaande aan de tijdelijke aanstelling op de
hoogte worden gesteld.
Onderdeel E (artikel 10)
Door het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt geregeld, dat in geval van bevordering,
ten minste een gelijk financieel voordeel - wat betreft de som van het salaris en de nieuw
ingevoerde politie-flexibiliteitstoelage - wordt bewerkstelligd als bij een periodieke
verhoging in de salarisschaal vóór de bevordering.
Onderdeel F (artikel 16a)
De politie-flexibiliteitstoelage (PFT) is een toelage die is overeengekomen voor de laatste
vijf salarisnummers van de salarisschalen 7 en 8.
De hoogte van de PFT bedraagt:
schaal 7, salarisnummer 8: f. 35,- per maand
schaal 7, salarisnummer 9: f. 50,- per maand
schaal 7, salarisnummer 10: f. 75,- per maand
schaal 7, salarisnummer 11: f. 85,- per maand
schaal 7, salarisnummer 12: f. 85,- per maand
schaal 8, salarisnummer 9: f. 50,- per maand
schaal 8, salarisnummer 10: f. 75,- per maand
schaal 8, salarisnummer 11: f. 100,- per maand
schaal 8, salarisnummer 12: f. 150,- per maand
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schaal 8, salarisnummer 13: f. 200,- per maand
Deze bedragen zullen op grond van artikel 50a van het BBP worden gepubliceerd in
bijlage I van dit besluit.
Onderdeel G (artikel 17)
In geval van waarneming dient onder salaris mede te worden verstaan de politieflexibiliteitstoelage. De detacheringstoelage dient daarentegen niet onder het salaris te
worden verstaan, teneinde een cumulatie van een waarnemingstoelage en
detacheringstoelage te voorkomen.
Onderdeel H (artikel 17b)
Met dit artikel is de detacheringtoelage mogelijk geworden. De mogelijkheid van een
tijdelijke detacheringstoelage komt tegemoet aan de wens tot meer flexibiliteit en biedt de
politiefunctionaris voldoende zekerheid. De toelage - die behoort tot de bezoldiging wordt toegekend indien de ambtenaar in het kader van een detachering gedurende
maximaal vier jaar een functie uitoefent waaraan op grond van artikel 6, tweede lid, een
hogere salarisschaal is verbonden dan aan de functie die de ambtenaar uitoefende direct
voorafgaande aan de detachering.
Indien een detachering naar een functie met een hogere salarisschaal langer duurt dan
vier jaar, wordt de ambtenaar na afloop van de periode van vier jaar bevorderd naar deze
hogere schaal. Hierbij moet rekening worden gehouden met de hoogte van de
detacheringstoelage.
De detacheringstoelage wordt berekend op basis van het verschil van het salaris dat de
gedetacheerde ambtenaar ontvangt op grond van de functie die hij direct voorafgaand aan
de detachering vervulde, en het salaris dat verbonden is aan de functie waarop hij
gedetacheerd is. Hierdoor moet, afhankelijk van zijn functioneren, bij elke periodieke
verhoging binnen de voor de ambtenaar geldende salarisschaal steeds opnieuw de
hoogte van de detacheringstoelage worden vastgesteld. Dat leidt ertoe dat rekening dient
te worden gehouden met de fictieve periodieken die de ambtenaar zou krijgen in die
hogere salarisschaal, inclusief de eventueel toe te kennen politie- flexibiliteitstoelage.
Indien de gedetacheerde ambtenaar het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt en
aldus niet meer in aanmerking komt voor periodieke verhogingen in zijn eigen
salarisschaal, dan wordt afhankelijk van zijn functioneren de detacheringstoelage
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan fictief te maken periodiek(en) in die hogere
salarisschaal, inclusief de eventueel toe te kennen politie-flexibiliteitstoelage. Zo zal de
toelage van een gedetacheerde ambtenaar met salarisschaal 7.12 (f 5121 + f 85) na 1 jaar
detachering in een functie in schaal 8.9 (f 5291 + f 50) worden verhoogd van f 135
(f 5341 - f 5206) naar f 268 (f 5474 - f 5206). Dit komt overeen met schaal 8.10 ( f
5399 + f 75).
Indien de detachering naar een functie waaraan een hogere salarisschaal is verbonden,
niet langer heeft geduurd dan ten hoogste vier jaren, rust op de werkgever na de
detachering, voor een periode die gelijk is aan de duur van de detachering, de
inspanningsverplichting om de ambtenaar voor een passende functie in aanmerking te
laten komen op het niveau van de functie waarvoor de detacheringtoelage werd
toegekend. Ten aanzien van deze inspanningsverplichting en passendheid van de functie
gelden dezelfde uitgangspunten die hiervoor reeds in de toelichting op artikel 6a zijn
genoemd.
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Als de ambtenaar na afloop van de detachering, binnen de periode die gelijk is aan de
duur van de detachering, wordt geplaatst op een functie met een niveau dat overeenkomt
met het niveau van de functie tijdens de detachering, dient bij de inschaling van de
ambtenaar rekening te worden gehouden met de hoogte van de detacheringstoelage. Het
is niet de bedoeling dat een werkgever op grond van deze financiële reden betrokkene
een passende functie onthoudt.
Onderdeel I
Door de mogelijkheid van het toekennen van een eindejaarsuitkering of een eenmalige
uitkering in hoofdstuk 7, dient het opschrift van dit hoofdstuk te worden aangepast.
Onderdeel J (artikel 25a)
In 1998 is een eindejaarsuitkering toegekend op basis van artikel XV van het Besluit van
2 september 1997 (Stb. 497). Het BBP kende echter geen grondslag voor een
eindejaarsuitkering. Met dit artikel is een grondslag gecreëerd voor het toekennen van
overeengekomen eindejaarsuitkeringen en andere eenmalige uitkeringen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt nadere regels vast ten
aanzien van een eindejaarsuitkering of eenmalige uitkering met betrekking tot de hoogte
van de uitkering en het tijdstip van uitbetaling. Ook wordt door hem worden vastgesteld
of een eindejaarsuitkering en andere eenmalige uitkeringen al dan niet behoren tot de
bezoldiging, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel u, van het BBP en al dan niet
behoren tot het ambtelijk inkomen in de zin van het pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP.
Op grond van artikel 31a kan de ambtenaar in het kader van een fiscale regeling tussen
het bevoegd gezag en ‘s Rijks Belastingdienst, zoals bij voorbeeld pc-privé projecten of
fietsenplannen, op zijn verzoek geheel of gedeeltelijk afzien van een op grond van dit
artikel toegekende eindejaarsuitkering of eenmalige uitkering. Voorwaarde is wel dat de
eindejaarsuitkering of eenmalige uitkering niet behoort tot de bezoldiging dan wel tot het
ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds
ABP.
In het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie 1999-2000 is
afgesproken dat in december 1999 een eindejaarsuitkering wordt toegekend ter grootte
van 0,5% van het in 1999 feitelijk genoten salaris. De ambtenaar wordt niet als
belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als
militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden
bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen
gedeelte van de pensioenbijdrage.
De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen is in de zin van het
Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
Onderdeel K (artikel 30a)
Zoals in de toelichting op artikel 65a van het BARP reeds is opgemerkt, mag extra
reistijd ten gevolge van een verplaatsing slechts in beperkte mate ten laste van de
ambtenaar worden gebracht. Indien de extra reistijd (heen en terug gezamenlijk) per
dienst een half uur overschrijdt, dan wordt het meerdere aan reistijd in tijd
gecompenseerd. Dat betekent dat deze extra reistijd onderdeel uitmaakt van het aantal te
werken uren per jaar. Voor het vaststellen van de reistijd kan gebruik worden gemaakt
van de routeplanner die door het korps wordt gehanteerd.
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Een voorbeeld ter verduidelijking. De ambtenaar heeft vóór de verplaatsing een totale
reistijd van één uur per dienst. Na de verplaatsing bedraagt de totale reistijd 1 uur en drie
kwartier. Op grond van dit nieuwe artikel dient de ambtenaar per dienst één kwartier
reistijd in tijd te worden gecompenseerd.
Indien twee jaar of langer na de eerste verplaatsing opnieuw een verplaatsing plaatsvindt
op grond van artikel 65a van het BARP, dient de extra reistijd boven een half uur te
worden vastgesteld op basis van de reistijd die gold naar de eerste gewijzigde plaats van
tewerkstelling.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Vóór de eerste verplaatsing bedroeg de totale reistijd
20 minuten. Ten gevolge van deze eerste verplaatsing ging de reistijd tussen de
woonplaats en de plaats van tewerkstelling in totaal 60 minuten bedragen. De extra
reistijd bedroeg derhalve 40 minuten. Doordat alleen de extra reistijd boven 30 minuten
wordt vergoed, werd betrokkene per dienst voor 10 minuten in tijd gecompenseerd.
Vervolgens wordt betrokkene na 2 jaar opnieuw verplaatst. De totale reistijd tussen de
woonplaats en de nieuwe plaats van tewerkstelling gaat hierdoor 1 uur en 40 minuten
bedragen. De totale reistijd ten gevolge van de voorgaand verplaatsing bedroeg 60
minuten. Het verschil in reistijd tussen beide plaatsen van tewerkstelling bedraagt
derhalve 40 minuten. Doordat alleen extra reistijd boven een half uur wordt vergoed,
wordt betrokkene opnieuw per dienst 10 minuten in tijd gecompenseerd.
Onderdeel L (artikel 31a)
Met de toevoeging van artikel 31a wordt het mogelijk om afspraken te maken over het
afzien van bepaalde financiële arbeidsvoorwaarden, die niet behoren tot de bezoldiging.
Van deze arbeidsvoorwaarden kan alleen worden afgezien in het kader van een fiscale
regeling tussen het bevoegd gezag en ‘s Rijks Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld pcprivé projecten of fietsenplannen.
Het afzien van de arbeidsvoorwaarden is alleen mogelijk op verzoek van de ambtenaar.
Het is hierbij niet mogelijk dat om andere redenen dan specifieke regelingen waarvoor
afspraken met de fiscus worden gemaakt, wordt afgezien van de desbetreffende
arbeidsvoorwaarden.
Van dit artikel kan pas gebruik worden gemaakt als hierover met het RGO
overeenstemming is bereikt. Afspraken over een datum waarvoor het verzoek moet
worden ingediend en , voor zover van toepassing, over de waarde van de
arbeidsvoorwaarden waarvan wordt afgezien, dienen onderdeel uit te maken van de met
het RGO bereikte overeenstemming.
Onderdeel M (artikel 50a)
In verband met de introductie van de politie-flexibiliteitstoelage dient voortaan gesproken
te worden over “bedragen”.
Artikel III. Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994
Onderdelen A en B (artikelen 2 en 9)
Indien een ambtenaar van politie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard voor zijn
functie, kan hij als er passende respectievelijk aanvaardbare arbeid en tevens
formatieruimte voorhanden is, gedeeltelijk worden herplaatst. In beginsel geschiedt
herplaatsing binnen het gezagsbereik van het bevoegd gezag dat hem heeft aangesteld.
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Maar ook een combinatie van een WAO-uitkering met meer deeltijd-aanstellingen is in
principe mogelijk.
Het is ongewenst om betrokkenen die een WAO-uitkering genieten en een of meer
deeltijdaanstellingen voor hun restverdiencapaciteit verkrijgen, te confronteren met de
minimale heffingsgrondslag voor de premie geneeskundige verzorging politie, welke
ingevolge artikel 9, derde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 op
80% van een volledige betrekking staat. Door deze wijzigingen wordt deze groep
betrokkenen op dezelfde wijze behandeld als de ouderen die hun carrière bij de politie
voltooien met een gedeeltelijke FPU-uitkering in combinatie met een deeltijdbetrekking.
De wijziging van artikel 9, vierde lid, onderdeel e betreft een technisch herstel.
Artikel IV. Extra periodieke verhoging
Met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 1999 wordt aan het personeel dat op 1
februari 1999 in dienst is of was een extra periodieke verhoging toegekend, bovenop een
eventuele reguliere verhoging. Om dit mogelijk te maken is aan alle salarisschalen een
extra regel toegevoegd. Het bruto maandsalaris van de leeftijdschalen 1 tot en met 5
wordt vanwege deze maatregel per 1 februari 1999 met 2,5% verhoogd.
Artikel V. Inwerkingtreding
eerste lid
De inwerkingtreding van de bepalingen die betrekking hebben op het vergroten van de
mogelijkheden tot een flexibele bedrijfsvoering (verder: de flexbepalingen), is bepaald
op de dag na publicatie van het onderhavige besluit in het Staatsblad. De overige
bepalingen - in hoofdzaak betreffen die de financiële aspecten van de rechtspositie werken terug tot en met 1 februari 1999. Tegen deze terugwerkende kracht behoeft geen
bezwaar te bestaan, aangezien het voor de ambtenaar begunstigende bepalingen betreft.
tweede lid
In het akkoord is afgesproken dat de flexbepalingen drie jaar na hun inwerkingtreding
vervallen. Het tweede lid bevat daartoe de noodzakelijke horizonbepaling: vanaf de eerste
dag van het vierde jaar vervallen de flexbepalingen.
derde lid
Dit lid bepaalt dat na het vervallen van de flexbepalingen, de voormalige bepalingen van
het BARP en het BBP herleven. Tussentijdse wijzigingen worden hierbij meegenomen.
vierde lid
Een beslissing die is genomen krachtens een van de - tijdelijke - flexbepalingen en een
geldigheidsduur heeft die langer is dan de drie jaar van de geldigheid van de
flexbepalingen, zou in beginsel vervallen op het moment waarop de grondslag daarvoor
komt te vervallen. Dit kan voor de betrokken ambtenaar nadelig zijn. In verband hiermee
is bepaald dat de beslissingen, genomen op grond van de tijdelijke flexbepalingen, in
stand blijven ook nadat de flexbepalingen zijn vervallen.
Voorbeeld:
• Het Staatsblad waarin het onderhavige besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op
31 juli 1999.
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•
•
•
•

•

De flexbepalingen treden dan in werking met ingang van 1 augustus 1999 (eerste
lid).
De flexbepalingen vervallen met ingang van 1 augustus 2002 (tweede lid).
De bepalingen van het BARP en het BBP, naar de stand van 31 juli 1999, herleven
(derde lid).
Wijzigingen die tussen 1 augustus 1999 en 1 augustus 2002 zijn aangebracht in de
artikelen die door de flexbepalingen waren gewijzigd, worden in de “oude”
herlevende bepalingen verwerkt. Ter illustratie: indien in de periode tussen 1 augustus
1999 en 1 augustus 2002 een algemene (fictieve!) wijzigiging van het begrip
detachering in ‘interim functievervulling’ zou plaatsvinden dan wordt deze wijziging
verwerkt in de flexbepalingen en ook in de “oude” herlevende bepalingen.
Een beslissing, tussen 1 augustus 1999 en 1 augustus 2002 genomen op grond van
een flexbepaling en met een geplande werking over 1 augustus 2002, blijft in stand
na 1 augustus 2002 (vierde lid)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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, (datum na inwerkingtreding AmvB Akkoord Arbeidsvoorwaarden)
Wijzigingen vanwege het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie voor de periode 1 januari 1999
tot en met 31 december 2000

EN KONINKRIJKSRELATIES
Gelet op de artikelen 3, 26a en 50a van het Besluit bezoldiging politie, artikel 9 van het Besluit
geneeskundige verzorging politie en artikel 11 van het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie
BESLUIT:
ARTIKEL I
De Regeling maandgeld en salaris adspirant wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, wordt “f. 973,31”vervangen door: f. 998,00.
B
In artikel 3 wordt “f. 3145,00” vervangen door: f. 3288,00
C
Na vernummering van de huidige artikelen 4 tot en met 7 tot de artikelen 5 tot en met 8 wordt een
nieuw artikel 4 ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:
Artikel 4
1.
De adspirant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, en artikel 2, eerste lid, die is aangesteld vóór of op
1 februari 1999, ontvangt een salaris van f. 3108,00.
2.
De adspirant, bedoeld in artikel 2, tweede lid, die is aangesteld vóór of op 1 februari 1999,
ontvangt een salaris van f. 2901,00.

ARTIKEL II
In artikel 23, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie wordt “f. 249,04” vervangen door:
f. 255,27.
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ARTIKEL III
1. Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit bezoldiging politie,
wordt in december 1999 een eindejaarsuitkering toegekend ter grootte van 0,5% van het in 1999
feitelijk genoten salaris.
2. De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als
belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in
werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een
bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.
3. De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de
Stichting Pensioenfonds ABP.
ARTIKEL IV
Bijlage I, bedoeld in artikel 50a van het Besluit bezoldiging politie, wordt vervangen door de
gelijkname bijlage die is opgenomen bij deze regeling.
ARTIKEL V
De Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 4, onderdeel a, wordt “salarisanciënniteit 8” vervangen door: salarisnummer 9.
B
In artikel 4, onderdeel b, wordt “salarisanciënniteit 6” vervangen door: salarisnummer 7.
ARTIKEL VI
Na artikel 12a van de Regeling vergoeding verplaatsingen politie wordt een nieuw artikel ingevoegd,
luidende:
Artikel 12b
1. Aan de ambtenaar die op grond van artikel 65a van het Besluit algemene rechtspositie politie een
andere plaats van tewerkstelling is aangewezen, wordt, indien de andere plaats van tewerkstelling op
een grotere afstand van de woning is gelegen dan de voordien aangewezen plaats van tewerkstelling,
per extra afgelegde reiskilometer een vergoeding van 33 cent toegekend, voor zover deze kilometer
niet wordt afgelegd met een door de dienst ter beschikking gesteld voertuig.
2. Ten aanzien van de extra afgelegde reiskilometers, bedoeld in het eerste lid, is een tegemoetkoming
in de reiskosten, bedoeld in artikel 10, niet van toepassing.
3. Voor de duur dat de ambtenaar een tegemoetkoming in de reiskosten ontvangt, bedoeld in artikel 11,
blijft dit artikel buiten beschouwing.
4. Indien 2 jaren of langer na het aanwijzen van een plaats van tewerkstelling, bedoeld in het eerste lid,
aan de ambtenaar opnieuw een andere plaats van tewerkstelling wordt aangewezen, gelden als extra
afgelegde reiskilometers alleen die kilometers die de eerste verplaatsing te boven gaan.
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ARTIKEL VII
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant
waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van de artikelen III en VI, terug tot en met
1 februari 1999. De in de eerste volzin genoemde artikelen treden in werking met ingang van de tweede
dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
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Toelichting
Algemeen:
Op 11 maart 1999 is het akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie voor de periode van
1 januari 1999 tot en met 31 december 2000 (verder te noemen akkoord) gesloten. In dit akkoord is een
aantal maatregelen overeengekomen dat leidt tot wijzigingen van bedragen genoemd in het Besluit
bezoldiging politie, en wijzigingen in de Regeling maandgeld en salaris adspirant, de Regeling
geneeskundige verzorging politie en de Regeling vergoeding verplaatsingen politie.
Artikel I
De wijziging van het maandgeld en het garantiebedrag voor de betreffende adspiranten is het gevolg
van de salarismaatregel per 1 februari 1999, die resulteert in een verhoging van de bedragen met 2,5%.
Met ingang van 1 augustus 1998 zijn de salarissen van het politiepersoneel met 2% verhoogd.
Verzuimd is het in artikel 3 genoemde bedrag per 1 augustus 1998 met 2% te verhogen. Er is van
afgezien de verhoging van dit bedrag voor de periode van 1 augustus 1998 tot 1 februari 1999 alsnog te
formaliseren, omdat bij deze aanpassing de betreffende salarismaatregel rekenkundig wel is verwerkt.
Het invoegen van een nieuw artikel 4 is het gevolg van de wijze waarop de algemene salarismaatregel
per 1 februari 1999 doorwerkt voor adspiranten die een salaris ontvangen, dat gelijk is aan het bedrag
van schaal 6, salarisnummer 0, respectievelijk schaal 4, salarisnummer 0.Voor deze categorie
adspiranten zijn, indien zij vóór of op 1 februari 1999 in dienst waren, deze bedragen met 2,5%
verhoogd.
Artikel II
De wijziging van de minimum vakantie-uitkering is het gevolg van de salarismaatregel per 1 februari
1999, die voor de minimum vakantie-uitkering resulteert in een verhoging met 2,5%.
Artikel III
Aan het politiepersoneel wordt over het jaar 1999 een eindejaarsuitkering toegekend. Deze
bedraagt 0,5% van het feitelijk genoten jaarsalaris. De eindejaarsuitkering heeft geen structureel karakter
en wordt niet gerekend tot het ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP en wordt dus ook niet gerekend tot het begrip bezoldiging volgens het Besluit
bezoldiging politie.
Artikel IV
De wijziging van Bijlage I is het gevolg van de algemene salarismaatregel per 1 februari 1999 en de
invoering van de politie-flexibiliteitstoelage.
Artikel V
De wijziging van de maximale heffingsgrondslagen is het gevolg van de salarismaatregel per 1 februari
1999. Met deze wijziging is tevens de verouderde term “salarisanciënniteit” vervangen door
salarisnummer, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Besluit bezoldiging politie.
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Artikel VI
In het eerste lid van dit het nieuwe artikel 12b is de hoogte van de vergoeding opgenomen van de extra
kilometers in het geval er sprake is van een verplichte verplaatsing op basis van artikel 65a van het
BARP. Indien de ambtenaar, als gevolg van de verplaatsing, extra kilometers moet afleggen om zijn
plaats van tewerkstelling te bereiken, worden deze kilometers vergoed à 33 cent per kilometer. Van
deze vergoeding kan alleen sprake zijn als de ambtenaar deze kosten ook daadwerkelijk moet maken,
met andere woorden: als de werkgever een voertuig ter beschikking stelt voor het woon-werkverkeer,
zal geen vergoeding van de extra kilometers plaatsvinden.
Met het tweede en derde lid wordt voorkomen dat cumulatie plaatsvindt van andere
vergoedingsregelingen. Er kan alleen een vergoeding worden toegekend op basis van het eerste lid van
deze regeling.
Indien 2 jaar of langer na de eerste verplaatsing opnieuw een verplaatsing plaatsvindt op grond van
artikel 65a van het BARP, dienen alleen die kilometers te worden vergoed die de eerste verplaatsing te
boven gaan. Wordt de afstand woon-werkverkeer ten gevolge van de tweede verplaatsing korter, dan
vervalt derhalve de vergoeding van 33 cent per kilometer. De kilometers worden dan overeenkomstig
artikel 10 van de Regeling vergoeding verplaatsingskosten politie vergoed.
Artikel VII
Met uitzondering van de artikelen III en VI wordt aan de regeling terugwerkende kracht verleend tot en
met 1 februari 1999. Tegen terugwerkende kracht behoeven in dit geval geen bezwaren te bestaan,
aangezien het hier begunstigende maatregelen betreft.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
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